
ينامز بيترت ساساربنونكات1368 لاس زا روهمج ياسؤر زا بالقنا مّظعم ربهر تابلاطم ياهروحم
)يروهمج تساير مهن هرود ناياپ ات :لوا شياريو(

مدرم رد يبالقنا ي هيحور ظفح

بالقنا تبيه و تمظعاب ي هرهچ و تبالص ،اه يريگ تهج ظفح

يمومع هافر داجيا و روشك يگدنزاس

يعامتجا تلادع نيمأت

 راك ماجنا يارب دهعت و يگدامآ

لمع و راك ِسْفن يارب يگدامآ

يقالخاريغ و لوبقم ريغ ،عورشمريغ طالتخا هنوگره زا بانتجا و اه هدر نيرت نيياپ ات راك ي هطيح تمالس ظفح

بالقنا هنحص رد هشيمه نازابرس و نابحاص ناونع هب مورحم و فيعض تاقبط تياعر

يمومع تينما نيمأت

يمالسا ي هنسح تايقلخ و تايحور هب هجوت

نآرق لماك تيمكاح ققحت يارب تدهاجم

بالقنا ياه نامرآ ققحت و تالكشم عفر يارب شالت

تعيرش هب لمع

تيمورحم و رقف ندرك نك هشير يارب ششوك

فيعض رشق ٌاصوصخ مدرم اب طابترا رد كولس نسح و ادخ ناگدنب اب ينابرهم

يجراخ طباور رد يگنهرف و يداصتقا ،يسايس لالقتسا و مالسا تمظع ،تزع تياعر

يدام نادنمتردق ي همه و دوخ تردق ندرمش زيچان و تيدحا ترضح تردق هب دامتعا

)مّلسو هلآو هيلع هللا يلص(يدمحم بان مالسا و نآرق تيمكاح ميقتسم طارص رد نتشادرب مدق

يهلا ركذ ماود

ايند فراخز هب ييانتعا يب

 ناهاوخدب و نافلاخم ،نانمشد ربارب رد يگشيمه مكحتسم عضوم ظفح

هدش هدومزآ ناريدم و ناراكمه شنيزگ

نتسناد يساسا نوناق هب دهعتم و نيناوق يرجم ،ادخ نيد هتسب رمك ار دوخ

مدرم ناميا ظفح و يهلا ماكحا يارجا يارب شالت

لماك تيدج اب هفقو نودب تلود راك هب عورش

لاغتشا ي هلأسم نآ سأر رد و تشيعم و يداصتقا لئاسم هب نتخادرپ

يقالخا و يداصتقا داسف اب هزرابم

يرگيحابا غيلبت يارب نمشد شالت اب هلباقم يارب روشك يمومع گنهرف هب هجوت

تيلوئسم و تردق ساسحا

يمالسا ماظن و تّلم ي هرابرد رابكتسا و مسينويهص هب هتسباو ياه هناسر ياه ليلحت هب هجوت مدع

هدنيآ هب يراوديما

تّلم تخانش تهج شالت

يمالسا ماظن يگژيو ناونع هب يتلادع يب و رقف ينك هشير تهج شالت

فعضتسم ياهرشق صوصخ هب تّلم ياهزاين ندرك هدروآرب تهج شالت

رذگدوز تصرف نيا مانتغا و ناريا نأشلا ميظع تّلم هب تمدخ

يعامتجا تلادع رارقتسا هار رد تدهاجم

تدابع نيرترب ناونع هب ربكتسم و وگروز ،رگمتس نانمشد ربارب رد يگداتسيا

نافعضتسم و نامولظم زا عافد

مالسا ميقتسم طارص رد تكرح

تيونعم و تفرعم ءاقترا يارب شالت

تلادع طسب يوس هب ناگمه تمه و مزع يريگراك هب

هناصلخم شالت و تمدخ هب ناراكمه و دوخ تقو هظحل هظحل ندرك يرپس

لمع رد صالخا

تّلم زا ينادردق

بالقنا و نيد يالاو ياه شزرا ندرمش يمارگ

يهلا تكرح كي لصا نيرت يروحم و نيرت يساسا ناونع هب تلادع هلئسم هب هجوت

اهروشك رياس هب ضرعت مدع و هياسمه هب مارتحا اب هارمه تّلم يداصتقا و يسايس قوقح زا عافد

تين صولخ اب و تالاح همه رد مدرم هب يرازگتمدخ ساسحا ظفح

شيوخ دهعت رب يدنبياپ

رذگدوز تصرف مانتغا

رداق يادخ رب لّكوت

لمع رد صالخا

نايوگروز و ناربكتسم ربارب رد يگداتسيا

دنا هدرك مالعا هك ييالاو فادها هب يبايتسد هار رد روشك يناسنا ميظع تيفرظ زا يريگ هرهب و دوخ ناوت همه يريگراك هب

ميقتسم طارص رد تابث

يناجنسفر يمشاه مالسالا تجح زا يربهر تابلاطم

يمتاخ مالسالا تجح زا يربهر تابلاطم

داژن يدمحا رتكد زا يربهر تابلاطم

تابلاطم
 مّظعم ربهر

 زا يمالسا بالقنا
روهمج ياسؤر


